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ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна

 ________________№_________________

на №______________від______________



П Р О Т О К О Л 
засідання комісії 
від 27 квітня  2021 року

14.30                                                                                              каб. 307
                                                                                               Думская пл., 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени комісії:  Леонідова Л.В., Плаксій Т.В., Шматько С.С.

Китайська О.П.			- директор департаменту праці та соціальної політики;
Єргієва О.	О.			- депутатка Одеської обласної ради; 
Чігідін В. 				- депутат Одеської районної ради;
Коган Е.І.				- оглядач «Одеса-дейлі».



П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:


	Про внесення змін та доповнень до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки 

	Розгляд проекту рішення «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від           14 грудня 2017 року № 2742-VIІ» 


	Розгляд проекту рішення «Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради».


	Різне


I.  СЛУХАЛИ: інформацію Леонідової Л.В. про зустріч з представ-никами Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя, комунального підприємства «Узбережжя Одеси» щодо проведення поточного ремонту на пляжі «Монастирський».

Лист Департаменту праці та соціальної політики від 16.04.2021р.           № 903/2-мр на 3 л. додається.

Проєкт рішення 3.2. «Про внесення змін до Міської програми  «Рівність»     на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого  2020 року № 5639-VII» на 14 л. додається.

Виступали: Леонідова Л.В., Плаксій Т.В. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: Рекомендувати пленарному засіданню Одеської міської ради внести зміни до проєкту рішення 3.2. «Про внесення змін до Міської програми  «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого  2020 року № 5639-VII», а саме:
Внести зміни до пункту 3.3 розділу III «Пристосування інженерної інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з інвалідністю» додатку 3 до рішення, виклавши його у новій редакції, та збільшити у 2021 році загальний обсяг фінансування заходів Програми на  450,0 тис.грн.
Текст поправки до проєкту рішення 3.2 на 2 арк. додається.
Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про проєкт рішення 3.9. «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ».

Зазначений проект рішення 3.9. на 28 арк. додається.

Питання задавали: Шматько С.С., Леонідова Л.В., Коган Е.І.
Виступала Леонідова Л.В.

ВИСНОВКИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ».
Голосували одноголосно.

III.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про проект рішення 7.2 «Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради».

Проект рішення 7.2 та інформація до нього додаються.

Питання задавали: Леонідова Л.В., Коган Е.І.

Виступала Леонідова Л.В.    

ВИСНОВКИ: Підтримати проект рішення 7.2 «Про затвердження граничної штатної чисельності та переліку і чисельності додаткових посад (професій) працівників Центру соціальних служб Одеської міської ради».
Голосували одноголосно.

IV.  РІЗНЕ:  

Голова постійної комісії Леонідова Л.В. поінформувала присутніх про виконання рішення комісії від 09 квітня 2021 року щодо ознайомлення з проєктом реконструкції  Одеської спеціальної загальноосвітньої школи № 75.
16 квітня о 13.00 відбулась зустріч членів постійної комісії Плаксій Т.В., Шматько С.С., представників Управління капітального будівництва з мешканцями житлового будинку № 29 по вул. Коблевська.
Мешканці сусідніх будинків залишились задоволені проєктом реконструкції  Одеської спеціальної загальноосвітньої школи № 75.


Голова комісії						Л.В. Леонідова


Секретар комісії						С.С. Шматько

